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STATUT 

RUDZKIEGO STOWARZYSZENIA DARTA 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
Art.1 

1. Rudzkie Stowarzyszenie Darta zwane dalej ”Stowarzyszeniem”  
jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze sportowym 
zrzeszających obywateli polskich. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o  stowarzyszeniach. 
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska. 
5. Stowarzyszenie używa skrótu RSD 

 

Art.2 
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych oraz 
bronić  interesów swoich członków. 

 
Art.3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich 

członków, może także do realizacji swoich celów zatrudniać pracowników. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i środki działania 

 
Art.4 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Zrzeszenie osób kierujących się w swoim postępowaniu zasadami demokracji  
 i poszanowania dla obowiązującego porządku prawnego i będących pasjonatami gry w 

Darta. 
2. Zorganizowanie Śląskiego i Polskiego Związku Darta. 
3. Organizowanie zawodów, turniejów w Darta promujących 
 miasto i region w kraju. 
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4. Upowszechnianie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju kultury, sportu, edukacji oraz 
ochrony zdrowia i środowiska. 

5. Propagowanie zasad gry w Darta  na terenie miasta i poza jego granicami. 
6. Propagowanie zasad gry w Darta w środowisku młodzieży szkolnej. 
7. Budowanie aktywności społecznej rodzin w zakresie gry w Darta. 
8. Propagowanie gry w Darta jako dyscypliny sportowej dla wszystkich obywateli na terenie 

kraju. 
9. Promowanie idei Zjednoczonej Europy, na rzecz przyjaźni między narodami  

oraz działanie na rzecz współpracy z miastami partnerskimi poprzez organizacje imprez 
integracyjnych promujących grę w Darta. 

10. Uzyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i dotacji 
publicznych. 

 

 
Art.5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Zorganizowanie i prowadzenie Rudzkiej Ligi Darta. 
2. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Darta o Puchar Miasta Ruda Śląska. 
3. Organizowanie zawodów w Darta miasta, regionu i kraju. 
4. Organizowanie zawodów w Darta na terenie szkół i innych placówkach oświatowo-

wychowawczych. 
5. Udzielanie pomocy prawnej swoim członkom i sympatykom. 
6. Udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach propagujących grę w Darta. 
7. Organizowanie imprez: kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, prozdrowotnych. 
8. Organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, wystaw, prelekcji, akcji 

informacyjnych, reklamowych. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
 

Art.7 
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła  

18 lat, złożyła pisemną deklaracje o woli wstąpienia do Stowarzyszenia  
i akceptująca jego cele statutowe oraz zamieszkuje na terenie Polski 

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, na podstawie podjętej  
 Uchwały decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 
 
 

 
Art.8 

Osoba, która nie została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia posiada prawo odwołania 
się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna. 
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Art.9 
Członek Stowarzyszenia ma prawo: 
1. Wybierania i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
2. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 
3. Uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia. 
4. Noszenia odznaczeń organizacyjnych legitymacji członkowskiej. 

 
 

 
Art.10 

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia. 
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
3. Regularnego opłacania ustanowionych składek członkowskich. 

 
 

 
Art.11 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. Pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej 
 Zarządowi. 
2. Śmierci. 
3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania, w okresie  
 dłuższym niż trzy miesiące, z opłatą składek członkowskich. 
4. Wykluczenie przez Zarząd w przypadku nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia i 

statutu lub prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia. 
5. W przypadku określonym w pkt. 3 i 4 Zarząd, zobowiązany jest pisemnie zawiadomić 

członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, 
wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin 
złożenia odwołania. 

6. Odwołanie się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków  przysługuje 14 dni 
od daty doręczenia, natomiast Zarząd ma 30 dni na zwołanie Walnego Zebrania 
Nadzwyczajnego od momentu otrzymania odwołania. 

 
 

 
Art.12 

Od wszelkich decyzji Zarządu członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków 
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ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 
 

Art.13 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 Walne Zebranie Członków 
 Zarząd 
 Komisja Rewizyjna 

2. Wszystkie władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru, a ich wybór lub  
 odwołanie odbywa się w głosowaniu jawnym chyba że, zebrani podejmą  
 uchwałę głosownia tajnego. Wybór do władz Stowarzyszenia następuje  
 bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy  
 uprawnionych do głosowania członków. 
3. Wybór członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje spośród 
 nieograniczonej liczby kandydatów. 
4. Postanowienia Walnego Zebrania Członków są prawomocne w pierwszym  

terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim 
terminie, który może być wyznaczony o godzinę  
później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu naliczę 
uczestników. 

5. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków decyzją Zarządu  
 lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład  
 osobowy tych władz zostaje uzupełniony spośród osób, które w  

wyborach do tych władz uzyskały największą ilość głosów. W przypadku braku takich osób, 
uzupełnienia składu osobowego danych władz Stowarzyszenia dokonuje się na następnym 
Walnym Zebraniu Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Władz nie 
może  
przekraczać ½ ogółu składu władz. 

6. Szczegółowy tryb i zasady wyborów władz określa regulamin uchwalony 
 Przez Walne Zebranie Członków. 
7. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 
8. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  
 do głosowania. 
9. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane  
 jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. 
 

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a) ustalanie wzoru logo Stowarzyszenia,  
b) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 
c) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
d) wybór członków Zarządu i Komisji Regulaminowej oraz ich odwołanie, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Regulaminowej, 
f) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 
g) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
h) podejmowanie decyzji o członkostwie Stowarzyszenia w związkach 

i innych organizacjach,   
11. Zarząd działa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.     
12. Zarząd składa się z 3 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
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13. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera obowiązkowo ze swojego grona  
 Prezesa, Wiceprezesa, oraz  Skarbnika. 
14. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie  
 Członków. 
15. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 

16. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
c) realizowanie celów Stowarzyszenia, 
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w formie: stacjonarnej, online, oraz formie 

telekonferencji, 
f) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia, 
g) zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia, oraz decyduje o zaciągnięciu 

zobowiązań majątkowych, 
h) zatrudnianie pracowników w celu realizacji swoich zadań w tym, także członków 

Zarządu, 
i) ustalanie wysokości wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Zarząd 

17. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia wybranym przez  
 Walne Zebranie Członków i działa w składzie 3 osób, która na pierwszym posiedzeniu 

wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
 i wiceprzewodniczącego. 
18. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 

Członków. 

19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie działalności Zarządu, a w szczególności jego gospodarki finansowej 

uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami 
prawa i uchwałami władz,  

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi  
z przeprowadzonej kontroli, 

c) składanie sprawozdań ze swojej działalności  
na Walnym Zebraniu Członków, 

d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 
 

 
Art.14 

1. Stowarzyszenie przy czynnościach reprezentuje Prezes i wiceprezes  
 lub Prezes i inna osoba wchodząca w skład Zarządu i upoważniona  

 przez Zarząd odrębną uchwałą. 
 
2. Stowarzyszenie przy czynnościach wydatkowania sum pieniężnych  
 bądź zaciągania zobowiązań majątkowych oraz innych czynnościach  
 finansowych reprezentuje Prezes i Skarbnik lub Prezes i inna osoba  
 wchodząca w skład Zarządu upoważniona przez Zarząd odrębną uchwałą. 
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ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
Art.15 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 
 składek członkowskich 
 przyjętych darowizn, spadków i zapisów 
 dochodów z własnej działalności 
 dochodów z majątku Stowarzyszenia 
 ofiarności publicznej 
  

 

 
ROZDZIAŁ VI 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia 
 

Art.16 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne  
Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
Art.17 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy  
uprawnionych do głosowania. 

 
Art. 18 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie  
Członków powołuje likwidatora i ustala cele na które, powinien być 
przeniesiony majątek i środki finansowe Stowarzyszenia. 
 


